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Voorwoord bestuur
Het afgelopen jaar is opnieuw een positief jaar geweest. Er zijn nieuwe
bezoekers(groepen) en vrijwilligers gekomen, en anderen hebben afscheid genomen. Er
zijn nieuwe activiteiten ontwikkeld en mooie activiteiten gestopt.
De contacten met de hulpverleners en indebuurt033 zijn goed. Met inzet, begrip en een
beetje geduld zijn De Herberg en de andere partijen zich bewust van de onderlinge
verbondenheid en elkaars meerwaarde. De Herberg draagt door de inzet van haar
coördinator in het BuurtBestuur bij aan de organisatie van Indebuurt033.
Ook voor De Herberg geldt– dat er de nodige vacatures zijn voor vrijwilligers die zich voor
langere tijden willen binden aan De Herberg in een verantwoordelijke functie.
Bestuursfuncties zijn moeilijk in te vullen. We hebben ondersteuning gevraagd bij
indebuurt033 om dit probleem aan te pakken. Zij hebben ons in contact gebracht met de
Sesamacademie. Een vertegenwoordigster van deze organisatie heeft ons in een viertal
bijeenkomsten tips en tools aangereikt waarmee wij in 2020 aan de slag kunnen gaan.
Alhoewel geen formele bestuurders hebben wij afgelopen jaar wel twee belangrijke
ondersteuners voor het bestuur gevonden die ons ondersteunen bij verhuurzaken en het
verzorgen van de pr en website.
Financieel is het jaar positief afgesloten. We zijn blij dat de subsidieaanvragen bij
Indebuurt033 ook voor 2019 steeds opnieuw weer zijn toegekend.
Helaas hebben we eind 2019 afscheid moeten nemen van de mevrouw Odile Bruggink. Zij
is op 2 november 2019 overleden. Een woord van dank voor haar grote en langdurige
bijdrage aan De Herberg is hier op zijn plaats. Zij waakte bestuurlijk over de belangen en
leidde de samenwerking met de diverse vrijwilligersorganisaties in goede banen. Zij was
onvermoeibaar in het samenstellen van beleidsstukken/fondsaanvragen en het oplossen
van grote en kleine problemen. Als mede-Herberger was zij hier geliefd en gezien. We
zullen haar zeer missen.
Het bestuur heeft het volste vertrouwen in de toekomst. We willen onze werkwijze trouw
blijven: door gastvrijheid en luisterend oor te bieden, de mensen te stimuleren hun talenten
in te zetten ten diensten van anderen. Creëren van voorwaarden en mogelijkheden om
(kwetsbare) mensen te ontvangen en in hun kracht te zetten.
Deze werkwijze leidt er ook toe dat er een voortdurend nieuwe bezoekers en vrijwilligers
De Herberg weten te vinden. Wij zijn van mening dat onze coördinator deze werkwijze
goed toepast en uitdraagt, dat De Herberg mede door haar inzet zo goed floreert.
Wij Amersfoort –De koning bezocht Amersfoort.
De Herberg heeft een Koningshuistentoonstelling gehad.
Wijkbewoners met koningsonderscheiding kregen extra aandacht.
Kinderen van “De Border” school maakte een project.
De tentoonstelling werd geopend met blik gooien.
De klas kreeg een herinneringstijdschrift en Wij Amersfoort vlag.
En we schreven een brief aan De Koning met het mooie resultaat.
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Waar staat Ontmoetingscentrum De Herberg voor
Burendag 2019:
Ontmoetingscentrum De Herberg geeft wijkbewoners de gelegenheid
Geslaagd dag,
om met elkaar en voor elkaar activiteiten te organiseren. Ontmoeting
vrijwilligers
draagt bij aan de gemeenschapszin in de wijk en bevordert de sociale
presenteren hun
cohesie. Ons aanbod is ruim en divers en iedereen is welkom als
activiteit aan
bezoeker of als gast. Onze dagelijkse gasten bestaan voornamelijk uit
wijkgenoten
senioren. Niet zozeer het gevolg van actief beleid, maar meer een
gevolg van de samenstelling van de wijk. En zijn het verleden zelf
betrokken vrijwilliger geweest.
Deelnemers bij ons staan centraal en het bestuur faciliteert de
gezamenlijke activiteiten. Vanuit de dagelijkse presentie hebben wij oog
en oor voor de kwetsbaren in (en buiten) onze wijk. Initiatieven en
vragen vanuit de wijk staan voorop. De Herberg biedt op eigen initiatief
geen activiteiten aan.
De Herberg heeft een coördinator in dienst en werkt met een redelijk vaste groep van ca.
100 vrijwilligers. Mensen worden vaak naast gast ook vrijwilliger en kunnen zo in
wederkerigheid, ieder vanuit eigen kwaliteiten iets betekenen voor elkaar. Een deel van
onze vrijwilligers is beperkt "dragend". Dat maakt ons ontmoetingscentrum ook kwetsbaar.
De coördinator is gesprekspartner van onze gasten en begeleidt en faciliteert de
vrijwilligers. Zij initieert samen met vrijwilligers ook nieuwe activiteiten en projecten en
zorgt voor continuïteit en borging
Jaarthema's 2019
a. Positieve gezondheid (Gezonde wijkaanpak)
Dit thema heeft op landelijk - en gemeentelijk niveau op dit moment volop de aandacht.
Diverse organisaties hebben de opdracht om op wijkniveau met elkaar samen te werken.
Zodoende ook in onze wijk Nieuwland en het thema sluit aan bij de missie van De
Herberg. Het nodige voorbereidende werk wordt reeds gedaan in afstemmingen tussen de
verschillende organisatie in onze wijk. De coördinator van De Herberg werkt hier actief in
mee.
Positieve gezondheid moet hier in een breed perspectief gezien worden. Het gaat niet
(alleen) om klachten en gezondheidsproblemen en hoe die op te lossen. Positieve
gezondheid kiest een bredere invalshoek: het accent ligt niet op ziekte, maar op de
mensen zelf, op hun veerkracht en wat hun leven betekenisvol maakt. Positieve
gezondheid is de uitwerking in 6 dimensies van de bredere kijk op gezondheid. Met die
bredere benadering draag je bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke,
emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Daarnaast om zo veel mogelijk
eigen regie te voeren. (https://iph.nl).
b. PR
Voor Ontmoetingscentrum De Herberg is de vraag: welke activiteiten dragen hiertoe bij,
hoe kunnen vrijwilligers hier alert op inspelen, hoe bereiken we onze doelgroepen om hun
positieve gezondheid te vergroten? Daarbij is van belang initiatieven te ontplooien die
ertoe leiden nog meer bekend te worden. Bereiken van kwetsbare wijkbewoners gebeurt
voornamelijk via mond-op-mond reclame, plaatselijke bladen; de wijkglossy, website,
sociale media en informatiemappen o.a. bij huisartsen. Voorts willen we blijven zoeken
naar wegen om de hulpvragen niet bij professionals binnen te laten komen, maar mensen
uit te nodigen om elkaar te ondersteunen. Indien mogelijk door diverse activiteiten.
Het doel verder is om eenzaamheid te verminderen en eigenaarschap / oplossing van
positieve gezondheid te vergroten.
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c. Coaching en scholing
Voor de gastmensen en andere vrijwilligers zal scholing opgenomen worden voor het
onderkennen van de behoefte aan ondersteuning die de gasten kunnen hebben. Het
doorverwijzen naar professionele hulp en het attenderen op onze eigen activiteiten. In
bestaande en nieuwe activiteiten aandacht besteden aan positieve gezondheid.
d. Bakkie Kroost
Door de samenwerking met indebuurt033 en de activiteiten rond project positieve
gezondheid GGZ is naast het Bakkie Kroost op de woensdag nu ook 2x per maand op de
vrijdag morgen een themabijeenkomst. Tijdens deze inloop is er gratis voorlichting, die
vrijwillig wordt verzorgd door deskundigen. Deze voorlichting kan diverse pedagogische en
gezondheidskundig aspecten hebben. Bakkie kroost biedt ouders de mogelijkheid met
elkaar in contact te komen; ervaringen te delen en elkaar nieuwe inzichten te geven. Ook
aanwezige ouders kunnen ideeën aandragen voor onderwerpen. De Herberg heeft zich
aangesloten bij het gezamenlijke initiatief van GGD; Partou; SKA en Indebuurt033.
e. Single SuperMom
Alleenstaande moeders en hun kinderen vormen een doelgroep die veel gemeenten
zorgen baart. De landelijke stichting SuperMom heeft een methode
ontwikkeld: Durven Doen! Een praktische cursus, die bestaat uit
trainingen en coaching. Durven Doen neemt de deelnemers bij de
hand om weer perspectief te krijgen, opleiding te starten,
vrijwilligers- werk te gaan doen of zelfs een eigen onderneming op
te zetten.
De Herberg is daarin samenwerkingspartner (uitgangspunten van
deze stichting passen goed bij doelstellingen van onze Herberg).
Bovendien zijn er ervaringsdeskundigen in De Herberg die deze
coaching graag vrijwillig willen organiseren. Zij hebben zelf eerder
ervaren wat aandacht en talentontwikkeling kunnen betekenen in
iemands leven. De verkenning van deze activiteit is in september
2019 gestart met de wens een doorstart in 2020.
f. Diversiteit
Het afgelopen jaar hebben we aandacht gevraagd over de inrichting van de ruimte. Onze
vrijwilligers hebben samen onderzocht hoe het is om nieuw in onze Herberg te komen. En
hoe we meer rekening kunnen houden met nieuwe gasten. Zodat zij zich gastvrij
ontvangen voelen. De Herberg heeft in de afgelopen jaren veel nieuwe activiteiten
ontwikkeld. Probleem is dat de verschillende gemeenschappen die
niet soepel integreren. Inleven in andere doelgroepen/gebruikers
van De Herberg gaf discussie, die nodig is om nieuwe gebruikers
veilig te kunnen borgen. Zo hebben we tijdens de BBQ een Quiz
gemaakt met de bizarre foto. Raad eens welke 12 bezoekers je op
deze foto ziet.
Diversiteit
Dagelijkse inloop
Naast grote thema's natuurlijk ook onze activiteiten tijdens de dagelijkse inloop. We
noemen: creatieve activiteiten, kaarten en biljarten, boeken ruilen, dagje-uit en
seniorenreis, sinterklaas en kerstactiviteiten; fietstochten, maaltijd-bijeenkomsten.
Koersbal is helaas gestopt in december, door gebrek aan begeleiding. We hopen dat in
2020 deze activiteit weer kan worden opgepakt. Ook het initiatief Lezingen in De herberg
kon slechts eenmalig worden georganiseerd.
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De Herberg in de wijk
In 2019 heeft Nieuwland de samenwerking met de buurtnetwerker verder invulling
gegeven. Netwerken is belangrijk. De Herberg heeft geen solopositie in de wijk. We willen
graag complementair zijn aan andere voorzieningen in Nieuwland. We werken daarom
samen met andere organisaties en instellingen. We noemen: consultatiebureau en
huisartsen; indebuurt033, buurtbestuur; scholen en Wijkboerderij. Daarnaast initiators van
Gezonde wijkaanpak; Super single mom; buurtnetwerker en jongerenwerker. De invulling
van deze laatste functie is in Nieuwland problematisch waardoor hecht en duurzame
contacten moeizaam waren.
3. Kengetallen
Officieel is de inloop van maandag tot en met vrijdag van 10 – 12 uur open. In de praktijk
zien we de eerste bezoekers vanaf half 10 binnenkomen. Verder zijn we ook op twee
zondagmiddagen per maand open. Om aan de behoefte van een aantal bezoekers
tegemoet te komen zijn we op tweede paas- en kerst dag open. Ook op oudejaarsdag en
nieuwjaarsdag. Ook wordt er elke maand op zondagmiddag door en aan bezoekers aan
het eind van de inloop een eenvoudige maaltijd geserveerd. Op doordeweekse dagen is
het aantal bezoekers wisselend. Gemiddeld komen er zo'n 25 mensen per dag.
Naast de dagelijkse inloop zijn er vele andere activiteiten. Op onze website
www.deherbergnieuwland.nl tellen we er een kleine 40. Het aantal wisselt, want er zijn
regelmatig eenmalige activiteiten. Blader eens op onze website door de activiteiten en de
agenda. We hebben de website in 2019 geheel vernieuwd. Sommige activiteiten staan
tweemaal per week op de kalender (bijv. Bakkie Kroost vanaf april 2019), andere wekelijks
(bijv. het samen onderhouden van onze prachtige tuin), sommige eenmaal per maand
(bijv. het spreekuur Kinderen begeleiden in verliessituaties), of tweemaal per maand (bijv.
koersbal spelen), enkele keren per jaar (bijv. dagjes uit met een bus naar een
aantrekkelijke bestemming), eenmaal per jaar (bijv. Sofie aan tafel en Sinterklaas bingo
met vluchtelingen) of incidenteel (bijv. workshops, Valentijns-ontbijt).
Naast deze activiteiten ook ondersteunende inspanningen verricht aan wijkbewoners die
met initiatieven kwamen. Mensen die een opdracht hadden om zich als vrijwilligers in te
zetten (UWV, Bijstand) werden om hun kracht te (her)ontdekken geholpen aan een
netwerk van mensen met dezelfde interesse of vraag c.q. probleem. Een mooi voorbeeld
hiervan is de activiteit 50 to go.
Tevreden over ...
- Het gebouw
Ons gebouw is qua hoeveelheid ruimte en indeling bijzonder geschikt voor onze
activiteiten. Het heeft een grote centrale ruimte (tot 100+ mensen) en twee kleinere
ruimten. De staat van onderhoud is in algemene zin voldoende tot goed. Wel lis het
gebouw gedateerd en heeft een ouderwetse uitstraling heeft. In 2019 hebben we – bestuur
en bezoekers - de mouwen opgestroopt en ideeën aangedragen om het gebouw een wat
meer eigentijdse sfeer te geven. Dit vanuit het aan te pakken aspect "gastvrijheid". We
lieten ons daarbij door deskundigen adviseren. Bovendien is een eerste aanzet gegeven
tot vernieuwing van onze toiletgroep. Overleg met de eigenaar van het gebouw is gaande.
Zomerpretpas 2019
Iedere maandag morgen was er een leuke activiteit met de zomerpretpas in
De Herberg. Wisselend kwamen er verschillende aantal kinderen naar de
diverse knutselactiviteiten. Vooral workshop tas naaien was erg populair.

Jaarverslag Ontmoetingscentrum De Herberg 2019
5

- Financiën
In 2019 hebben we ons activiteitenprogramma naar behoren kunnen financieren. Onze
belangrijkste inkomstenbronnen waren:
a. subsidie van Indebuurt033 (overheidssubsidie). De verwachting is dat de
subsidieaanvragen via InDeBuurt033 ook in 2020 zullen worden toegekend.
b. opbrengst van verhuur van (ruimten in) ons gebouw.
Ook voor 2020 zijn wij positief gestemd m.b.t. onze financiën.
c. Eind 2019 hebben wij de beschikking gekregen van het Fonds Franciscus dat wij de
komende drie jaar als inloophuis subsidie tegemoet mogen zien.
De coördinator heeft uitbreiding van uren gekregen. Dat was beslist noodzakelijk om haar
werk goed te kunnen blijven uitvoeren.
Zorgen
- Hoewel De Herberg bijna even lang bestaat als de wijk, is haar positie op de sociale
kaart niet altijd even helder. De herinrichting van de Sociale Basis Infrastructuur heeft tijd
nodig om tot nieuwe duidelijkheid te leiden. Het overkoepelende bestuur van de
wijkactiviteiten (BuurtBestuur) functioneert ondanks allerlei initiatieven nog niet goed
genoeg. Ons bestuur bouwt aan zijn netwerken om het mooie werk dat in De Herberg
gebeurt te borgen. Als mede buurtbestuurder denkt zij mee over de wijze waarop betere
afstemming geborgd kan worden met andere partners in de wijk. Belangrijk ook de
samenwerking met de Wijkboerderij. Beide organisaties moeten succesvol naast elkaar
kunnen bestaan
Wij zien heel wat wijkbewoners de weg naar De Herberg vinden. Maar er zijn er nog
zoveel meer voor wie De Herberg van betekenis zou kunnen zijn. Achter veel voordeuren
is problematiek, gerelateerd aan relaties, gebrekkige gezondheid en armoede. Het
bereiken van meer van deze wijkbewoners is onze zorg.
-In 2019 hebben we door overlijden een belangrijk bestuurslid (Odile Bruggink) verloren.
De kleine bestuursbezetting hadden hun weerslag op de slagkracht van het bestuur. Jos
Smeels is per januari toegetreden maar het bestuur mist "bestuurlijke" handen. Het werk
(administratie) is toegenomen. De gemeente werkt met een financieringssysteem per
kwartaal hetgeen "viermaal zoveel papierwerk op". I.s.m. Sesam Academie hebben wij ons
in een aantal bijeenkomsten laten adviseren over diverse onderwerpen.
(Hoe komen wij aan ons geld? hoe komen wij aan goede bestuurders? hoe kunnen wij nieuwe mensen
bereiken? hoe kunnen Herberg en Wijkboerderij succesvol naast elkaar bestaan?)
In ons voorwoord hebben wij e.a. beschreven.
- De Herberg nog meer op de kaart te zetten en te houden vergt de noodzakelijke
bestuurlijke inspanningen. Het bestuur heeft afgelopen jaar het initiatief genomen met alle
raadsleden van uiteenlopende politieke partijen in Amersfoort met SBI (sociaal basis
infrastructuur) in de portefeuille gesproken over ons inhoudelijk werk en de noodzaak een
ontmoetingscentrum als het onze levensvatbaar te houden. Het waren veel leden van de
raad zeer informatieve gesprekken. Wij hebben ons ermee goed kunnen profileren.
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- Gastmensen
Over de vrijwilligers merken we allereerst op dat zij – behalve het bestuur en enkele
organiserende vrijwilligers – ook tot de doelgroep van De Herberg behoren. Veel mensen
zijn vrijwilliger en bezoeker tegelijk en wisselen doorlopend van rol.
Het aantal gastmensen behoeft uitbreiding. Hun aantal schommelt rond de twaalf. De
gastmensen die al jaren vrijwilliger zijn worden ouder: sommigen nemen afscheid en
anderen hebben meer aandacht van de coördinator nodig. De nieuwe gastmensen zijn
begeleid door de coördinator om allereerst in hun persoonlijke kracht te komen en om
vervolgens betekenisvol te zijn voor anderen. De gastmensen worden ook getraind door
de coördinator in gesprekstechnieken en kennis van de sociale kaart van Nieuwland.
Resultaat is een waardevolle doorstroming van gastmensen. Voor de coördinator betekent
het extra investeren in begeleiding van gastmensen.
We kunnen niet zeggen dat de samenstelling van het vrijwilligersbestand noch onze
doelgroep een afspiegeling van de sociale kaart van Nieuwland is.
Voor de coördinator blijft het een uitdaging, maar ook haar hoogste doel, om nieuwe
mensen te binden, om hun netwerk te vergroten. Daarnaast om de vrijwilligers te
begeleiden in het opzetten en uitvoeren van de (nieuwe) activiteiten. Positief voor een
aantal vrijwilligers is het vinden van een betaalde baan of studie. Met als gevolg dat
activiteiten stoppen. Soms vinden we vervangers.

Duurzaam, levensmiddelen ruilen ,
naaiatelier, of hergebruik kerstmateriaal

Workshop kerststukjes, voor jezelf of uitdelen
aan wijkgenoten die extra aandacht nodig
hebben . De ouderen hielpen de niet Nederlandse van geboorte jonge moeders met
het maken van een stukje. Dat hadden ze nog
nooit gemaakt. Op deze manier haalde ze de
Nederlandse cultuur in huis.
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Algemene gegevens van Ontmoetingscentrum De Herberg
Ons centrum is onderdeel van stichting Inloophuizen Amersfoort en ANBI geregistreerd
Watersteeg 85
3824 EL Amersfoort
 033- 4571141
 contact.deherberg@gmail.com
www.deherbergnieuwland.nl
bank: nl95INGB0006909754 t.n.v. SIA De Herberg
Kvk 63587882
Dagelijksbestuur:
J.A.Smeels
W ten Hoedt
C de Graaff
coördinator:
C. van Middelaar
 carolien.deherberg@gmail.com
Verhuur
P. Jong
 reserveren.deherberg@gmail.com
Financiële administratie
T. Duurland
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Positieve gezondheid - vragen
Lichaamsfuncties:
Heb jij/ik een chronische ziekte? Op donderdag is er inloop met ervaringsdeskundige.
Waar haal jij/ik energie vandaan? Op woensdag middag is er TOPfit60+.
Kun jij/ik alles doen met je lichaam wat je graag wil? Dagje uit met Klaas.
Heb jij/ik aan-/afwezigheid van klachten en pijn? Maandagmorgen vaak tuinclub.
Op welk moment van de dag heb jij/ik het minste energie?
Geen energie, daag jezelf uit om naar de inloop te komen iedere werkdag van 10.00 tot 12.00 uur.

Mentaal welbevinden:
Vergeet jij/ik zich wel eens?(Cognitief functioneren) Bridge op vrijdag midda
Reageer jij/ik snel emotioneel? Bakkie kroost woensdag morgen
Wat kun jij/ik goed, waar jij/ik eigenwaarde/zelfrespect aan over hou?
Vrijwilligerswerk doen in De Herberg

Heb jij/ik een gevoel van controle over je leven? Door bewegen in Balans
Veerkracht, wat helpt jou? Plezier hebben door samen te zijn in De Herberg.
Zingeving
Wat is jij levensmoto?
Welke doel streef jij/ik na in het leven?
Wat zou jij/ik ideaal vinden?
Wat wil jij/ik in de toekomst nog doen?
Wat vindt jij/ik moeilijk om te accepteren?
Voor welke activiteit van De Herberg kom jij/ik je bed uit?
Iedere werkdag tussen 10.00 en 12.00 uur zijn de gastmensen aanwezig om in gesprek te gaan. Mocht je vragen hebben over dit thema, vraag
dan naar Carolien of Anna.

Kwaliteit van leven:
Wanneer was jij/ik voor het laatst gelukkig? Eetclub op de 4e vrijdagavond
Doe jij/ik mee aan een beweegactiviteit van De Herberg om gezondheid te ervaren?
Biljarten iedere werkdag of op de club

Waar bloei jij van op? Creatieve inloop woensdag morgen
Wat maakt jou/mij levenslustig? Bingo
Wat houdt jou/mij in balans?
De Herberg is iedere werkdag open, behalve 1e kerstdag en 1e paasdag.

Maatschappelijke/sociale participatie:
Aan welk gesprek in De Herberg heb je fijne leuke herinneringen?
Heb jij/ik verlies van sociale contacten of komen er alleen maar meer bij?
Heb jij/ik een betekenisvolle relatie/vriendschap ontmoet in De Herberg?
Wat is er voor nodig zodat jij/ik me geaccepteerd voel in De Herberg?
Welke activiteit die jij/ik doet in De Herberg is betekenisvol?
Ieder jaar bedanken we onze vrijwilligers met een feest, samen eten, drinken en zingen.

Maatschappelijke betrokkenheid:
Waar woon jij/ik in Nieuwland?
Wat voor type huis woon jij/ik?
Heb jij/ik leuke buren?
Waar doe jij/ik je meestal de boodschappen?
Wist je dat sommige mensen bijna iedere dag naar De Herberg komen? Het leuk is om andere te ontmoeten en aandacht te geven aan elkaar
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